CASABLANCA
INFINITY EVO
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Acoperire de piscină care nu vă schimbă grădina.
Casablanca Infinity Evo este cea mai scundă acoperire din oferta noastră.
O soluţie discretă şi de design, care va fi pe placul oricui.
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De serie
Perete frontal demontabil

Policarbonat compact de 4 mm

Şine Air

CARBON

Profile portante L

Design de lux

i

Pentru mai multe informaţii despre echipamente, variantele de culori şi detaliile tehnice, a se vedea paginile 70 - 109.
Acoperirea Casablanca Infinity Evo este așa de joasa, că nu se poate înota sub ea. Recomandăm, ca la aceasta acoperire să se cumpară șine
prelungite.

DATE TEHNICE

CASABLANCA INFINITY EVO A

CASABLANCA INFINITY EVO B

350 x 635 cm

446 x 850 cm

Lăţimea exterioară „B“

390 cm

500 cm

Lăţimea interioară „A“

362 cm

458 cm

Lungimea exterioară „E“

646 cm

860 cm

Suprafaţa maximă acoperită

Înălţimea exterioară „V“
Dimensiuni ambalaj
Greutate ambalaj
Timpul necesar pentru montaj

40 cm

49 cm

445 x 48 x 127 cm

561 x 55 x 127 cm

430 kg

640 kg

cca. 3 ore/3 pers.

cca. 4 ore/3 pers.

A
V

INFINITY EVO B

E

INFINITY EVO A

B

ALBIXON BOX - AVANTAJE PRINCIPALE

Ediţie limitată
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Produsele pregătite pentru expediere

Instalare rapidă şi uşoară

Casablanca Infinity Evo

La comandă
Profile portante L

Policarbonat compact de 4 mm

Şine Air

Culoarea acoperișului opțional

i

Culoare opţional

Pentru mai multe informaţii despre echipamente, variantele de culori şi detaliile tehnice, a se vedea paginile 70 - 109.
Acoperirea Casablanca Infinity Evo este așa de joasa, că nu se poate înota sub ea. Recomandăm, ca la aceasta acoperire să se cumpară șine
prelungite.

DIMENSIUNI POSIBILE ALE ACOPERIRII
Lăţime „B“

de la 200 până la 500 cm

Înălţime „V“

de la 23 până la 60 cm

Lungime „E“

nelimitată

V
E
B
max.
min.

POSIBILITĂŢI DE FABRICARE LA COMANDĂ
 Acoperire cu dimensiuni individuale
 Selecţie de peste 100 de culori şi decoruri pentru construcţia portantă
 Posibilitate de alegerea tipului şi culorii vitrajului
 Configuraţie complet individuală
 Acoperiea Casablanca Infinity Evo poate fi la comandă produsă și fără șine

pe ambele părți sau numai pe o parte
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